
ครูที่ปรึกษา   1. ครูเฉลิมศรี จักษุพา 2. ครูเมลดา  รุงเรือง หองประจําชั้น 7201

เลขที่ เลขประจําตัว  

1 43921 เด็กชาย กิตติภณ ธานี

2 43922 เด็กหญิง เขมิกา ทวมปาน

3 43923 เด็กชาย คชานน สินสืบผล

4 43924 เด็กชาย ชนนน ศรสุรินทร

5 43925 เด็กชาย ณัฐชนน สาทรี

6 43926 เด็กชาย ณัฐวุธ ทองงาม

7 43927 เด็กชาย แทนคุณ พวงลูกอินทร

8 43928 เด็กชาย ธนกร เอื้อโชติคุณ

9 43929 เด็กชาย ธนโชค หัศบําเรอ

10 43930 เด็กหญิง ธัญชนก ประสพทอง

11 43931 เด็กหญิง ธัญดา ดอวโบยู

12 43932 เด็กชาย นนทกร เนตรเพชร

13 43933 เด็กชาย นวพรรษ อิ่มนอย

14 43934 เด็กหญิง นิชาภัทร เมนทอง

15 43935 เด็กหญิง บัวบูชา ทัดแชม

16 43937 เด็กชาย พิชญะ อุนอก

17 43939 เด็กชาย รัฐกฤษฏิ์ กาญจนรัตนมณี

18 43940 เด็กหญิง ลักษิกา โพคาทรัพย

19 43941 เด็กหญิง ศศิภา เย็นมี

20 43942 เด็กชาย ศักดิ์อมร เอี่ยมอุน

21 43943 เด็กชาย ศิวปญญากรณ แสงนิล

22 43944 เด็กชาย สัณพิชญ ศรีเสนห

23 43945 เด็กชาย สิทธิโชค บุญญานันท

24 43946 เด็กชาย สิรวุฒิ ปานทอง

25 43957 เด็กชาย ธนพัทธ น้ําทิพย

26 44019 เด็กหญิง ลักษมณ ภูมิพัฒน

27 44632 เด็กหญิง ธัญกร วิขัมภจิตร

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูกัลยา ทําบุญ 2. ครูศิริพร คนซื่อ หองประจําชั้น 7203

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43947 เด็กชาย กองภพ ธรรมยิ่งยง

2 43948 เด็กหญิง คัทลียา บุษราโศภิษฐกุล

3 43949 เด็กชาย จักรกฤษร โคกฉวะ

4 43951 เด็กหญิง ชุติมดี หอมสมบัติ

5 43953 เด็กชาย ณัฐดนัย หองกุหลาบ

6 43954 เด็กชาย ณัฐพงษ พลอยกระจาง

7 43955 เด็กชาย ณัฐภัทร จุนอนัตธรรม

8 43956 เด็กชาย ตนดิน พูลสวัสดิ์

9 43958 เด็กชาย ธีรภัทร ธีระเกียรติ

10 43959 เด็กชาย นพเกลา เกตุสมพงษ

11 43960 เด็กหญิง ปุนยนุช ประไพร

12 43961 เด็กชาย พลภัทร กรอบบาง

13 43962 เด็กชาย เพ็ญเพชร เดชพิทักษ

14 43963 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรสะอาด

15 43964 เด็กหญิง ภัทรนิดา เจริญวานิช

16 43965 เด็กชาย เมธพนธ อนิลบล

17 43966 เด็กหญิง เมธาพร คงศาลา

18 43967 เด็กชาย ยุทธนา จันทรแดง

19 43968 เด็กชาย ยุทธศักดิ์ จันทรแดง

20 43969 เด็กชาย รชานนท จําปาจีน

21 43970 เด็กชาย ศิวพล ภูฆัง

22 43971 เด็กหญิง สมิตา ลัดดากลม

23 43972 เด็กชาย สิริพงศ เพลียวงค

24 43973 เด็กหญิง อภิญญา ชมชื่น

25 44605 เด็กชาย พัทธนะพล กลั่นคุม

26 44626 เด็กหญิง ศิริลักษณ สรรเสริญ

27 44627 เด็กหญิง กนกพิชญ แลบัว

28 44628 เด็กชาย อธิภัทร เจียกใจ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูทัชชญา เกยมณี 2. ครูกันตรัตน  พงษพานิช 3. ครูอนุชิต  เนตรจุย หองประจําชั้น 323

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43975 เด็กหญิง ฉัตรเกลา กองใหญวิมุติสกุล

2 43976 เด็กหญิง ชนกานต โกฏสันเทียะ

3 43977 เด็กหญิง ชลดา ชัยพล

4 43978 เด็กหญิง ฐิติชญาน เนียมเเตง

5 43979 เด็กชาย ณภัทร สมประสงค

6 43980 เด็กหญิง ธัญญารัตน สุขนึก

7 43981 เด็กหญิง ธันยชนก แสนคํา

8 43982 เด็กหญิง นภัสสร บุญบรรลุ

9 43983 เด็กหญิง นาตาลีวิไล มาเรียแอนเน เกอรริ่ง

10 43984 เด็กหญิง ปญญาพร คงคาน

11 43985 เด็กหญิง ปานชีวา ศรีเจริญ

12 43986 เด็กชาย พฤหัส กาศลุน

13 43987 เด็กหญิง พิชญธิดา สนใจยิ่ง

14 43988 เด็กชาย วิศรุต ทวีวัฒน

15 43989 เด็กหญิง สุชานาถ ปนโภชา

16 43990 เด็กชาย อธิวัชร สืบทรัพย

17 43991 เด็กหญิง อรวรรณ ปฐมภาคย

18 43992 เด็กหญิง อริสา พรมธิ

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล



ครูที่ปรึกษา   1. ครูโชติกา  พูลทรัพย 2. ครูสอนไกร กาพาด หองประจําชั้น 2401

เลขที่ เลขประจําตัว

1 43993 เด็กหญิง กชกร ทศราช

2 43994 เด็กหญิง กรกมล ชุมชื่น

3 43995 เด็กหญิง กวินธิดา สงกรานต

4 43996 เด็กหญิง กัญชนก สมเพ็ชร

5 43997 เด็กหญิง กานดา บังทา

6 43998 เด็กชาย กิตติพงษ ชัยศร

7 43999 เด็กหญิง กีรติ โคตะมา

8 44000 เด็กชาย จิณณะ กองขุนชาติ

9 44001 เด็กชาย ชนาทร พลเสน

10 44002 เด็กหญิง ชลลดา ธรรมฤทธิ์

11 44003 เด็กหญิง ณัฐธิชา ลุมลา

12 44004 เด็กชาย ณัฐนนท สาททอง

13 44005 เด็กชาย ณัฐภัทร ตั้งจรูญ

14 44006 เด็กหญิง ณัฐวลัญช ปนอําไพ

15 44007 เด็กหญิง ธิติมาภรณ วิสารัตน

16 44008 เด็กชาย ธีรเดช เสรีกุล

17 44009 เด็กหญิง นภัทรสร แกวศิริ

18 44010 เด็กหญิง นุสสบา โชติพงษ

19 44011 เด็กหญิง ผุษรินทร มีคุณ

20 44012 เด็กชาย เผาพล สุมาลี

21 44013 เด็กชาย พงษภูวนารถ ศรีงาม

22 44014 เด็กหญิง พรชนก ยานอย

23 44015 เด็กหญิง พิมลวรรณ มณีสงค

24 44016 เด็กชาย ภควัต คํามัญ

25 44017 เด็กหญิง รักษิตา ทองประสาท

26 44018 เด็กหญิง รัศมี เฟองดอกไม

27 44020 เด็กหญิง ลักษิกา เครือจันทร

28 44021 เด็กชาย ลี ซูน ยง

29 44022 เด็กหญิง วรินยา มะโนรัตน

30 44023 เด็กหญิง วริศรา ทรัพยอุดม

31 44024 เด็กชาย ศตายุ ศรีพงษ

32 44025 เด็กหญิง ศิริกาญจน ขําชม

33 44026 เด็กชาย สรยุทธ ชิณราช

34 44027 เด็กชาย สหภพ โสภาวันดี

35 44028 เด็กชาย สิรดนัย มะลัยสิทธิ์

36 44029 เด็กชาย สุทธิ บุญพันธ

37 44030 เด็กชาย สุทธิพร พืชภูมิ

38 44031 เด็กหญิง อธิชา อยูผาสุข

39 44032 เด็กชาย อนุชา รอยผึ้ง

40 44033 เด็กชาย อนุภัทร สุขุประการ

41 44034 เด็กชาย อรรถพร ประวิสา

42 44035 เด็กชาย อัมรินทร เยยรัมย

43 44036 เด็กชาย อาทิตย แสงแข

44 44037 เด็กหญิง อาทิมา เอี่ยมละออ

45 44522 เด็กหญิง อัยยา ชัชยานุกร

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูน้ําออย มีแสน 2. ครูสุนิษา ปาโน หองประจําชั้น 2402

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44038 เด็กหญิง กนกพิชญ ทองบันดาลใจ

2 44039 เด็กหญิง กมลรักษ ปญหาชัย

3 44040 เด็กชาย กรวัฒน ละวรรณวงษ

4 44041 เด็กหญิง กัญญารัตน กลิ่นชั้น

5 44042 เด็กหญิง กัลยรัตน เอี่ยมเจริญ

6 44043 เด็กชาย กิตติพันธ ชมสินธุ

7 44044 เด็กหญิง ขวัญพิชชา ขันทอง

8 44045 เด็กหญิง ชนมชนก แกนจันทร

9 44046 เด็กหญิง ชนิดา จิ๋วโรจน

10 44047 เด็กชาย ชยกร บัวแดง

11 44048 เด็กชาย ชัยยุทธ โมราเพ็ง

12 44049 เด็กชาย ณัฐกฤต อุดม

13 44050 เด็กชาย ณัฐดนัย กอนทองดี

14 44051 เด็กชาย ณัฐพล มุงหมาย

15 44052 เด็กชาย ณัฐภัทร คําเกิด

16 44053 เด็กชาย ธนกร เมงศิริ

17 44054 เด็กหญิง ธนัชชา เลยบุญ

18 44055 เด็กหญิง ธนัชญา ผิวงาม

19 44056 เด็กหญิง ธุวพร รัตนศิลป

20 44057 เด็กชาย นนทนัน ธิพิมพา

21 44058 เด็กชาย นภัสกร จันทรแจง

22 44059 เด็กหญิง นลินทิพย หรั่งชาง

23 44060 เด็กหญิง ใบเตย ศรีสม

24 44061 เด็กหญิง พรนับพัน ตางบาน

25 44062 เด็กชาย พัชรพล บุญรอด

26 44063 เด็กชาย พัสกร คลังทรัพย

27 44064 เด็กหญิง พิมพมาดา สุดเที่ยงธรรม

28 44065 เด็กหญิง ภัทรภร เผาพัฒนา

29 44066 เด็กชาย ภานุพงษ คําภูแสน

30 44067 เด็กชาย ภูมิพัฒน ชาติรัก

31 44068 เด็กหญิง มนรดา เจริญโท

32 44069 เด็กชาย วชิรวิชญ สังขทอง

33 44070 เด็กชาย วุฒินันท หาวิชา

34 44071 เด็กชาย ศิริวัฒน เชื้ออรัญ

35 44072 เด็กชาย สรยุทธ สอนฮวบ

36 44073 เด็กชาย สิทธาธิพัฒน พงษสุพจน

37 44074 เด็กชาย สิรวิชญ สีสมุทร

38 44075 เด็กหญิง สุฐิตา มาศรี

39 44076 เด็กหญิง สุปรีญา รีรอ

40 44077 เด็กชาย สุพศิน จันทวงษ

41 44078 เด็กชาย สุรยุทธ ชิณราช

42 44079 เด็กชาย อภิสิทธิ ศรีแสงทรัพย

43 44080 เด็กหญิง อัญชิษฐา สุมะวงษ

44 44081 เด็กหญิง อาริตา ชมเชย

45 44082 เด็กหญิง ไอรดา บุดดีเคน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูนภาลัย สายตรง 2. ครูการุณ ไทยประยูร หองประจําชั้น 2403

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44083 เด็กหญิง กมลเนตร กองทอง

2 44084 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขุมแร

3 44085 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รัตนพงษ

4 44086 เด็กชาย กีรติ วิเศษลินทอง

5 44087 เด็กชาย จิรวัฒน สูภูเขียว

6 44088 เด็กชาย จุรนินท อุปจักร

7 44089 เด็กหญิง ชลภัสสร เจริญรัตน

8 44090 เด็กชาย ญาณพล กลาหาญ

9 44091 เด็กชาย ฐิรพรรษ จิตผอง

10 44092 เด็กหญิง ณณอณงค มูลคํา

11 44093 เด็กชาย ณรงคฤทธิ์ สาสุนันท

12 44094 เด็กหญิง ณัฐธิดา กรุณาวงศวัฒนา

13 44095 เด็กชาย ทวีชัย แตงเพ็ชร

14 44096 เด็กหญิง นลพรรณ พุดบุรี

15 44097 เด็กชาย นัธทวัฒน โพธิ์เจริญ

16 44098 นาย นันทน ฉิมแสง

17 44099 เด็กหญิง นันทิชา พัตรแกว

18 44100 เด็กหญิง นิภาพร เผือกยิ้ม

19 44101 เด็กหญิง ปริชวัลย เปรมจิตชื่น

20 44102 เด็กหญิง ปรียดา นพแดง

21 44103 เด็กหญิง ปวันรัตน ศิริเสริมพันธ

22 44104 เด็กหญิง ปาริชาต สุขสุนทรีย

23 44105 เด็กหญิง ปยวรรณ สุขมา

24 44106 เด็กชาย พงศกร มหาชัย

25 44107 เด็กชาย พงศปณต บุญเลียบ

26 44108 เด็กหญิง พรพิมล สรรพศรี

27 44109 เด็กหญิง พรรณปพร แตบาง

28 44110 เด็กชาย พิเชษฐพงษ สายโสภา

29 44111 เด็กชาย พิพัฒน เณรเถาว

30 44112 เด็กหญิง เพชรรัตน ธาตุสุวรรณ

31 44113 เด็กชาย ภรวัชระ เพชรสงคราม

32 44114 เด็กชาย ภูริทัติ กองรัตน

33 44115 เด็กชาย มัด

34 44116 เด็กชาย เมธัส กายะบูรณ

35 44117 เด็กหญิง รินรดา พวงมาลี

36 44118 เด็กหญิง วิภาวรรณ โพลงกล่ํา

37 44119 เด็กชาย ศิรพัชร สุหัสปรีชา

38 44120 เด็กชาย ศิริชัย หมื่นชั่ง

39 44121 เด็กหญิง สุธีมนต ทองอินทร

40 44122 เด็กหญิง สุนิตา มณีวงษ

41 44123 เด็กหญิง อภัสสร อุดมชัยกุล

42 44124 เด็กหญิง อภิญญา ลือคําหาร

43 44125 เด็กชาย อภิวัฒน ฟลม

44 44126 เด็กหญิง ออมสิน ปาจิต

45 44127 เด็กหญิง อุษา สุขทองคํา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูบูรณา  สนริ้ว หองประจําชั้น 2404

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44128 เด็กหญิง ชนาพร แตงผึ้ง

2 44129 เด็กชาย ชยากร อินทรเสน

3 44130 เด็กหญิง ชาลิสา ทองมา

4 44131 เด็กชาย ไชยบวร ทองดาด

5 44132 เด็กหญิง ญาดา ควินรัมย

6 44133 เด็กหญิง ฐิติยา บัวบาน

7 44134 เด็กหญิง ฐิติวรดา นวลทอง

8 44135 เด็กหญิง ณัชชา บุญเกิด

9 44136 เด็กชาย ณัฐชนน อยูสุขอาบ

10 44137 เด็กหญิง ณิชากานต ขาวสอาด

11 44138 เด็กชาย ทศพร พัฒนแกว

12 44139 เด็กชาย ทัตเทพ โตสิงห

13 44140 เด็กชาย ธนวัฒน เล็กฟู

14 44141 เด็กชาย ธนวัฒน โคตรนุกุล

15 44142 เด็กชาย ธนากร เชิดชู

16 44143 เด็กชาย ธวัชชัย ธรรมนิยม

17 44144 เด็กชาย ธันวา นานคํา

18 44145 เด็กชาย ธาวิน ศัตรูลี้

19 44146 เด็กหญิง นริศษา ทับทิม

20 44147 เด็กหญิง นลพรรณ นุชนอย

21 44148 เด็กหญิง นัฐณิชา จิรวัฒนพาณิชย

22 44149 เด็กหญิง บุษรา หอมดวง

23 44150 เด็กชาย ปณชัย บุญมาสอน

24 44151 เด็กชาย ปญญากร บุญเกื้อ

25 44152 เด็กหญิง ปานวาด ลู

26 44153 เด็กหญิง ปุญญิศา ทองเย็น

27 44154 เด็กชาย พงศกร ปนตามูล

28 44155 เด็กหญิง พรณภา ประทุมเมศ

29 44156 เด็กหญิง พรภัส แกลวการไถ

30 44157 เด็กหญิง พาวิณี นิลธนธํารงศรี

31 44158 เด็กหญิง พิมพฑิตา เกิดการ

32 44159 เด็กหญิง ภัทรวดี แพรสี

33 44160 เด็กหญิง ภัทริดา ดิษฐประสพ

34 44161 เด็กชาย ภาคิน งวนหอม

35 44162 เด็กหญิง มิธิตา สวัสดิ์พันธุ

36 44163 เด็กชาย รฐา ยานงูเหลือม

37 44164 เด็กหญิง วรัชยา โฉสูงเนิน

38 44165 เด็กหญิง วรัทยา วาดกลิ่น

39 44166 เด็กชาย ศรายุทธ พันเดช

40 44167 เด็กชาย ศิรวิทย สิมณี

41 44168 เด็กหญิง ศิริรัตนาวดี ศรีรักษา

42 44169 เด็กชาย ศุภเชฏฐ สงวนงาม

43 44170 เด็กหญิง สุนทรี จันทดวง

44 44171 เด็กหญิง อรปรียา นาสมยนต

45 44172 เด็กหญิง อาภัสศร ฝาดสูงเนิน

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูเบญจมาศ สุขเกษม 2. ครูอัมพร พละโพธิ์ หองประจําชั้น 2405

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44173 เด็กหญิง กนกลักษณ เที่ยงพัวเจริญ

2 44174 เด็กหญิง กรรณิการ สรอยศรี

3 44175 เด็กชาย กฤชณัท ผานเมือง

4 44176 เด็กชาย กวินท พาลี

5 44177 เด็กหญิง เกวลิน โพธิ์ณรงค

6 44178 เด็กชาย ชยพล สุวรรณพันธ

7 44179 เด็กชาย ชิณทณภัทร พันธุออน

8 44180 เด็กชาย ณัฐดนัย พงษเพ็ง

9 44181 เด็กชาย ณัฐปกรณ มอตะราช

10 44182 เด็กชาย ณัฐพล ธิพิมพา

11 44183 เด็กชาย ณัฐพัชร พุมพวง

12 44184 เด็กชาย ณัฐภูมิ ทาหาร

13 44185 เด็กชาย ณัฐวัตร บุญทรง

14 44186 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กลุมสิน

15 44187 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพธิ์สุวรรณ

16 44188 เด็กชาย ติณณภพ รอดพน

17 44189 เด็กชาย ทองประทาน สุขใส

18 44190 เด็กหญิง ธนพร เนตรกระจาง

19 44191 เด็กชาย ธนภัทร เมฆสุวรรณ

20 44192 เด็กชาย ธนภัทร เกือมรัมย

21 44193 เด็กหญิง นภาพร ยอดมวง

22 44194 เด็กชาย นักรบ บุญศิริ

23 44195 เด็กหญิง ประภัสสร เพ็ญภู

24 44196 เด็กชาย ปรัชญา หาบุญพาด

25 44197 เด็กหญิง ปริฉัตร จาดบุญนาค

26 44198 เด็กชาย พรพิพัฒน สุวรรณไตร

27 44199 เด็กชาย พัทธา โสประโคน

28 44200 เด็กชาย ภูธเนศ ตรียัง

29 44201 เด็กชาย เมทนนท กุลโพนเมือง

30 44202 เด็กหญิง รัตจิต คําภูษา

31 44203 เด็กชาย วัชรินทร อมรบุญชัย

32 44204 เด็กชาย วิชยุตม ฤทธิ์สยาม

33 44205 เด็กชาย ศรัณยภัทร กรรไลย

34 44206 เด็กชาย ศุภณัฐ ขันถม

35 44207 เด็กชาย สกุลยศ มะนุภา

36 44208 เด็กหญิง สัณหจุฑา คงบุรี

37 44209 เด็กหญิง สุชาวดี ภูเปยม

38 44211 เด็กหญิง สุมน กิ่งสดสี

39 44212 เด็กชาย อัยญกรณ คําผาย

40 44213 เด็กชาย อานัติ ดอนสิงหะ

41 44214 เด็กชาย เอกชัฏ ผามะณี

42 44215 เด็กหญิง เอมิกา ประเสริฐสังข

43 44618 เด็กชาย ยุทธนา แจมใส

44 44620 เด็กหญิง สุธิดา อินทฤทธิ์

45 44634 เด็กชาย สิปปกร ศรีนวล

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูพรทิพย ฤทธิ์จํารัส 2. ครูสุทธาทิพย ชอบธรรม หองประจําชั้น 1412

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44216 เด็กหญิง กานตธีรา พิกุล

2 44217 เด็กชาย กิตติธัช สวัสดิ์ดวง

3 44218 เด็กชาย จารุพงศ พลัดเกตุ

4 44219 เด็กชาย จิรพงษ ลางคุณเสน

5 44220 เด็กหญิง ฉันนิสา หนุนยศ

6 44221 เด็กหญิง ชนัญชิดา ลอดสุโข

7 44222 เด็กหญิง ชมพูนุท ผิวบุญเรือง

8 44223 เด็กชาย ชยางกูร ภาคแกว

9 44224 เด็กหญิง ชรินทรชิตา บุญพึ่ง

10 44225 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ ขํานพคุณ

11 44226 เด็กชาย ชาคริต กสิวิทย

12 44227 เด็กหญิง ชิษณุชา มณีนัย

13 44228 เด็กหญิง ณิฌากร วงษเอี่ยม

14 44229 เด็กชาย ธนเดช สะสมกองธรรม

15 44230 เด็กชาย ธนพนธ อูขลิบธนาพันธ

16 44231 เด็กชาย ธนวัฒน ทับทัน

17 44232 เด็กชาย ธนัทภัทร อุปญญ

18 44233 เด็กชาย ธเนศ มูลสาร

19 44234 เด็กชาย ธัญเทพ บัวศรี

20 44235 เด็กชาย ธันวา คุณวาที

21 44236 เด็กหญิง ธีรตา ฮวบปาน

22 44237 เด็กชาย ธีรวัฒน บุญลอม

23 44238 เด็กหญิง นัสรีน ออนในชาติ

24 44239 เด็กหญิง เบญญาภา อุบลทิพย

25 44240 เด็กหญิง ปภาวดี เดือนฉาย

26 44241 เด็กหญิง ปรางทิพย บุญสง

27 44242 เด็กหญิง ปยฉัตร พุฒซอน

28 44243 เด็กชาย พงศกร นาคศรี

29 44244 เด็กหญิง พรจิตตา มาลัยทอง

30 44245 เด็กชาย พรภวิษย ยิ้มเจริญ

31 44246 เด็กชาย พีรพัฒน บัวแกว

32 44247 เด็กชาย พีรวิชญ สุยะราช

33 44248 เด็กชาย ภัทรพล มั่นสวัสดิ์

34 44249 นาย รณชัย สมบูรณ

35 44251 เด็กหญิง ลาภิสรา ตาลาคุณ

36 44252 เด็กชาย วริทธิ์ธร สกูลเย็น

37 44253 เด็กหญิง วิภาวี แซลิ้ม

38 44254 เด็กชาย เศรษฐา เดชวิจิตร

39 44255 เด็กชาย สิริ ทองสําโรง

40 44256 เด็กชาย อนณ วสุธากานต

41 44257 เด็กชาย อนุชิต สีกา

42 44258 เด็กชาย อภิชาติ จระเกต

43 44259 เด็กชาย อานุภาพ หาไชยอินทร

44 44260 เด็กหญิง เอื้อสิริจรรยา วงศจําปา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูปลางแกว บริสุทธิ์ 2. ครูธวัช  สรางตนเอง หองประจําชั้น 1411

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44261 เด็กหญิง กันยาวีร อรุณศิริรักษ

2 44262 เด็กชาย กิตติภัช สายสรอย

3 44263 เด็กหญิง เกตุนรินทร อาชีวะ

4 44264 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ยิ้มละมัย

5 44265 เด็กชาย คุณานนต สุริยา

6 44266 เด็กหญิง จันทราภา คงเฟอง

7 44267 เด็กชาย จิรพัฒน แสวงสุข

8 44268 เด็กหญิง ชญานิศ สุขประเสริฐ

9 44269 เด็กชาย ฐกฤต บุญมั่น

10 44270 เด็กหญิง ฐายิกา บุณยศิริชัย

11 44271 เด็กชาย ทัตธน วงษกันหา

12 44272 เด็กชาย ธนบดี ภิญโญ

13 44273 เด็กชาย ธราเทพ สุดจันทร

14 44274 เด็กหญิง ธัญวรัตม สรอยสวาง

15 44275 เด็กชาย ธามัน ฟกแฟง

16 44276 เด็กชาย นนธวัช เอี่ยมละออ

17 44277 เด็กชาย นฤเบศน ดาบเพชร

18 44278 เด็กหญิง นิกกี้ อับดุลลาฮิ

19 44279 เด็กหญิง ปริฉัตร เกิ้นโนนกอก

20 44280 เด็กชาย ปวรปรัชญ สังขประดิษฐ

21 44281 เด็กชาย ปณณธร สุทธิเสริม

22 44282 เด็กหญิง ปณณรัตน วงศพรรณนิภาส

23 44283 เด็กชาย พงศพิพัฒน แซโคว

24 44284 เด็กชาย พรชัย แกวจันทร

25 44285 เด็กหญิง พรทิพย เกิดแกน

26 44286 เด็กหญิง พิมพกานต พระครูฐิน

27 44287 เด็กชาย เพชรัตน วงศวราช

28 44288 เด็กหญิง ภัควลัญช บุนนาค

29 44289 เด็กหญิง ภัทรลภา ฤชุพันธุ

30 44290 เด็กชาย มหัทธน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

31 44291 เด็กชาย เมธัส นนทศิริ

32 44292 เด็กหญิง รวิสรา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

33 44293 เด็กหญิง วรัชยา จั่นขั้ว

34 44294 เด็กหญิง วริษา เบ็ญฮยีร

35 44295 เด็กหญิง วิสุภารัตน รื่นสดงาม

36 44296 เด็กชาย วีรภัทร รุงโรจน

37 44297 เด็กหญิง ศลุตา วงษนอย

38 44298 เด็กชาย ศิรวิชญ ถุงแกว

39 44299 เด็กชาย สรวิชญ นาคกอน

40 44300 เด็กหญิง สุภัคขิณี สารคุณ

41 44301 เด็กหญิง อภิญญา มวงนางรอง

42 44302 เด็กหญิง อมิตา ชั้นขุนทด

43 44303 เด็กหญิง อรชัญญา ชัยราช

44 44304 เด็กชาย อินทนันท

45 44305 เด็กชาย ไอยรา ธรรมจรรย

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/10  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูวรางคณา  เตพันธ 2. ครูพัชรินทร จันทะดวง หองประจําชั้น 1410

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44306 เด็กชาย กฤษกร วิเศษโยธา

2 44307 เด็กหญิง กัญญาวีร แสนมนตรี

3 44308 เด็กชาย กิตติเมศร ธฤตสกุล

4 44309 เด็กหญิง ขวัญชนก ถิระการ

5 44310 เด็กหญิง จิตรานุช วัฒนา

6 44311 เด็กชาย จิรวัฒน บุญรอด

7 44312 เด็กหญิง จิราภรณ ขุนชํานาญ

8 44313 เด็กชาย ฉัตรชัย คชาชีวะ

9 44314 เด็กชาย ชนะชัย ฉายทองคํา

10 44315 เด็กชาย ชนาธิป ขันธรัตน

11 44316 เด็กหญิง ชลดา อรุณมาศ

12 44317 เด็กหญิง ชลธิดา ภูระยับ

13 44318 เด็กหญิง ญาดา พรมบุตร

14 44319 เด็กชาย ฐิติพันธ พงษศรีเสน

15 44320 เด็กชาย ณัฐพงศ ยันตะพันธ

16 44321 เด็กชาย ณัฐภกร โหมดฟน

17 44322 เด็กหญิง ณิชาภัทร แกวประเสริฐ

18 44323 เด็กชาย เทพกร อารมณแฉง

19 44324 เด็กชาย ธนโชติ มากสวาสดิ์

20 44325 เด็กชาย ธนบดี การัณยกรกุล

21 44326 เด็กหญิง ธนพร ฝายแสง

22 44327 เด็กหญิง ธนภร วิลัยนุช

23 44328 เด็กชาย ธนภัทร จินตกานนท

24 44329 เด็กหญิง ธนาภรณ เฟองฟู

25 44330 เด็กหญิง ธัญชนก มฤทธิดา

26 44331 เด็กหญิง ธัญสินี ควินรัมย

27 44332 เด็กชาย ธันวา ปานเจริญ

28 44333 เด็กหญิง ธิดารัตน ดวงศรี

29 44334 นาย ธิติวุฒิ สมบุตร

30 44335 เด็กชาย ธีระชัย บุญสง

31 44336 เด็กหญิง พรรณวณี แสนอินทร

32 44337 เด็กหญิง พิชชาภา มั่นยืน

33 44338 เด็กชาย ภายุ ฉิมพัฒน

34 44339 เด็กหญิง มินธดา ทรดี

35 44340 เด็กหญิง รัตติกาล บุรมย

36 44341 เด็กหญิง ลักษิณา ไวยบุรี

37 44342 เด็กชาย วชิรวิทย บุญมาก

38 44343 เด็กหญิง วิลาวรรณ สุขพวง

39 44344 เด็กหญิง ศศิวรรณ ปนตาคํา

40 44345 เด็กชาย ศุภฤกต โศภณะศุกร

41 44346 เด็กชาย สุวิชา ถาวรสกุลชัยสุข

42 44347 เด็กชาย อนันฐวัฒน สังขเทศ

43 44348 เด็กหญิง อรปรียา แสนทวีสุข

44 44349 เด็กหญิง อรวรรณ ภิรมยธรรมศิริ

45 44621 เด็กหญิง วิภาวี กิจเจา

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/11  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1. ครูดวงกมล ตันกิติภิญโญ 2. ครูมงคล สีนวล หองประจําชั้น 1409

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44350 เด็กหญิง กมลพร พุฒฤทธิ์

2 44351 เด็กหญิง กัลยรัตน วิจารณปรีชา

3 44352 เด็กหญิง กานตมณี เอกวงษา

4 44353 เด็กหญิง คชาภรณ กัตโร

5 44354 เด็กชาย คาราอัน จันทรเพ็ญ

6 44355 เด็กหญิง จิราวรรณ แซตัน

7 44356 เด็กชาย จิราวัฒน ยืนยงค

8 44357 เด็กหญิง จุฑามาศ กาวสกิจ

9 44358 เด็กหญิง จุฑารัตน ศรีภุมมา

10 44359 เด็กหญิง ฉวีวรรณ พิลึก

11 44360 เด็กชาย ชวิน เหมชะญาติ

12 44361 เด็กชาย ณฐพล วรฤทธิ์

13 44362 เด็กหญิง ณัชชา สอาดจํา

14 44363 เด็กหญิง ณัฏฐวี เสริฐสอน

15 44364 เด็กชาย ณัฐพงษ พาลี

16 44365 เด็กหญิง ทรรยวรรณ สุนทรใจสิทธิ์

17 44366 เด็กชาย นนทพัทธ ดีปรี

18 44367 เด็กหญิง นิรัชพร สนธยานนท

19 44368 เด็กชาย บันลือศักดิ์ ณ สงขลา

20 44369 เด็กหญิง บุญยนุช โพธิ

21 44370 เด็กหญิง เบญจวรรณ ฟูสุวรรณ

22 44371 เด็กหญิง ปรอยฝน เพิ่มพูน

23 44372 เด็กชาย พฤทธิพงษ บุญมั่น

24 44373 เด็กหญิง พิชญาพร สมทรัพย

25 44374 เด็กหญิง พิตติธาร นุชรัชวงษ

26 44375 เด็กชาย ไพทูรย รอดคงรวย

27 44376 เด็กชาย ภัคพล เกษาพันธ

28 44377 เด็กหญิง ภัญญาพัทย จันทรวงษ

29 44378 เด็กหญิง ภัทรวรรณ มหาบุญ

30 44379 เด็กหญิง ภัทราพร ธิปฏิสนธิ

31 44380 เด็กชาย ภึรพัฒน สนทนา

32 44381 เด็กชาย รณกร มะโนชาติ

33 44382 เด็กชาย วงศกร ศรีมะโน

34 44383 เด็กหญิง วริศรา อินจําปา

35 44384 เด็กหญิง วริศรา ธรรมโร

36 44385 เด็กชาย ศดิศ จินดาวงศ

37 44386 เด็กชาย ศศิรพงษ ใสแท

38 44387 เด็กชาย ศุภฤกษ ศรีสวัสดิ์

39 44388 เด็กชาย สราวุฒิ ขันธวิธิ

40 44389 เด็กชาย สุทธิราช ลาพวัน

41 44390 เด็กหญิง แสงดาว อุดหนุน

42 44391 เด็กชาย อดิศร ประจันติ

43 44392 เด็กชาย อนุพงษ อางแกว

44 44393 เด็กชาย อาทิตย จันทรโยธา

45 44394 เด็กหญิง อิงคฟา โนรีย

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา   1.  ครูพัชรา  สุวรรณปกษ 2. ครูกัญจนา  คชสิริ หองประจําชั้น 1408

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44395 เด็กชาย กฤดาการ เชื้อเชียง

2 44396 เด็กชาย กฤตลักษณ เชื้อเชียง

3 44397 เด็กหญิง กวินนาฏ สงคง

4 44398 เด็กหญิง แกวตา นอยบุญชู

5 44399 เด็กหญิง จิดาพา ปานเจียมตัว

6 44400 เด็กหญิง ชนาพร งามพริ้ง

7 44401 เด็กหญิง ชนิษา คุก

8 44402 เด็กหญิง ชลลดา บูชา

9 44403 เด็กชาย ชัชพงษ อินออน

10 44404 เด็กหญิง ชุตินันท รอดโสภา

11 44405 เด็กชาย ฐิติโชติ บางเเจง

12 44406 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิราช

13 44407 เด็กหญิง ณัฐธิดา ชูกันหอม

14 44408 เด็กชาย ณัฐพัชร เสริฐชัย

15 44409 เด็กชาย ตะวัน จุยเสียงเพราะ

16 44410 เด็กชาย ธนกร ทองชูเชิด

17 44411 เด็กชาย ธนธัส จุนอักษร

18 44412 เด็กหญิง นภสร จริตกาย

19 44413 เด็กหญิง นลินทิพย เอื้อสวางธรรม

20 44414 เด็กชาย นัทธพงศ ภาคาโชติ

21 44415 เด็กหญิง บงกรรัตน ตอนรัมย

22 44416 เด็กหญิง ปภาดา เฉยเพ็ชร

23 44417 เด็กชาย เปรมมนัส รอดนาค

24 44418 เด็กชาย พชรกร บุญคง

25 44419 เด็กหญิง พิชาญา ศรีแสงจันทร

26 44420 เด็กหญิง พิรฉัตร จักรางกูร

27 44421 เด็กชาย ภัคพล อิสโร

28 44422 เด็กหญิง มุฑิตา เฉลิมภักดีกุล

29 44423 เด็กหญิง รุงนภา อันแสน

30 44424 เด็กหญิง รุงฤดี ทิพมนต

31 44425 เด็กหญิง ลลิตา ทาใจ

32 44426 เด็กชาย วายุ แทนโสภา

33 44427 เด็กหญิง ศศิประภา บริบูรณ

34 44428 เด็กหญิง ศิรภัสสร จันทรเพ็ญ

35 44429 เด็กชาย ศิลา โพธิ์เสือ

36 44431 เด็กชาย สิทธิโชค ธรรมประเสริฐ

37 44432 เด็กชาย สิทธิราช เดชใด

38 44433 เด็กหญิง สิริมา วังคะวิง

39 44434 เด็กชาย อธิชา พรหมดวง

40 44435 เด็กชาย อนุชัย กลิ่นโสภณ

41 44436 เด็กชาย อภินันท เกียรติศรีศิริ

42 44437 เด็กหญิง อริสรา ยืนบุญ

43 44438 เด็กหญิง อัญชัญ กระตุฤกษ

44 44622 เด็กหญิง สุพิชญนันทน ปลาดอนไพร

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/13  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ - นามสกุล

กลุม A

กลุม B



ครูที่ปรึกษา 1. ครูวรุณนภา  ริณพัฒน 2. ครูสมมาต  แกนจันทร หองประจําชั้น 1407

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44439 เด็กชาย กฤษณพงศ เปยมรอด

2 44440 เด็กชาย กองฉัตร จันทรจะรี

3 44441 เด็กหญิง กัญญาวัชร เสมอใจ

4 44442 เด็กชาย กันพิพัฒน จันทร

5 44443 เด็กชาย กิตติโสภณ ลนขาว

6 44444 เด็กชาย จิรภัทร มังคลา

7 44445 เด็กชาย ชยางกูร ผิวสีนวล

8 44446 เด็กชาย ชินกร ทองเลิศ

9 44447 เด็กชาย ณภัทรศักดิ์ เอี่ยมโสด

10 44448 เด็กชาย ดนัยณัฐ วิสุทธิวราพันธ

11 44449 เด็กชาย ทักษดนัย กุนรินทร

12 44450 เด็กชาย ทินภัทร โทวาท

13 44451 เด็กชาย ทิวา บุดดาพงษ

14 44452 เด็กชาย ธนากร รุงวัชรเมธา

15 44453 เด็กหญิง ธิญาดา ดวงรักษา

16 44454 เด็กหญิง ธีรสุดา บุญเปรม

17 44455 เด็กชาย นครินทร ชัยสิริ

18 44456 เด็กชาย นทีธร ทิพยสุวรรณ

19 44457 เด็กชาย นพกร พรอมแกว

20 44458 เด็กชาย นพเดช จันทรดี

21 44459 เด็กชาย นราวิชญ เชาโฉม

22 44460 เด็กชาย นัทธสรรค พลายแกวฉาย

23 44461 เด็กชาย บุญศิริ เผือกมุย

24 44462 เด็กชาย ปกปอง สุขสําราญ

25 44463 เด็กชาย ปฐวี บุญยราศรัย

26 44464 เด็กชาย เปยมภพ หนาผา

27 44465 เด็กชาย พนัสบดี คํามูลตรี

28 44466 เด็กหญิง พรชิตา นนทะโครต

29 44467 เด็กชาย พีรพัทธ เกิดการ

30 44468 เด็กชาย ภูรินทร มิคมาศ

31 44469 เด็กชาย วงศกร เยี่ยมญาติ

32 44470 เด็กชาย วิชญะ ภินานันทชัย

33 44471 เด็กชาย วิสิฐ เนื่องหลา

34 44472 เด็กชาย ศิรวิทย ปญญาประเสริฐ

35 44473 เด็กหญิง ศุจิรัตน นพพระศรีรัตน

36 44474 เด็กชาย สกุล งามขํา

37 44475 เด็กชาย สิทธิพร ออนระเบียบ

38 44476 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กอมประโคม

39 44477 เด็กหญิง สิริยากร สิงหารัตน

40 44478 เด็กชาย สุทธิกานต สีธรรมา

41 44479 เด็กชาย สุภชาติ ออนชั้น

42 44480 เด็กชาย สุมโน พรรทา

43 44481 เด็กชาย อภิรวิทย บุญจี้

44 44482 เด็กหญิง อรทัย อาศรัยผล

45 44483 เด็กชาย อาภากร ยังรอด

กลุม B

กลุม A

โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/14  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล



ครูที่ปรึกษา 1. ครูปุณญานิดา กุลจันทรไพบูลย 2. ครูกรกนก  ดัดแวว หองประจําชั้น 1406

เลขที่ เลขประจําตัว

1 44484 เด็กชาย กชกร ศรทอง

2 44485 เด็กหญิง ชลธิชา บิงกาซัน

3 44486 เด็กหญิง ชาลิสา หมื่นคําเรือง

4 44487 เด็กหญิง ณัฐกานต เทศทอง

5 44488 เด็กชาย ณัฐพงศ อาษาธง

6 44489 เด็กชาย ณัฐภัทร เสงี่ยมงาม

7 44490 เด็กชาย ณัฐภูมิ ขันยศ

8 44491 เด็กชาย เทพทัต อังศุธรรม

9 44492 เด็กชาย แทนพงศ สังขพันธุ

10 44493 เด็กชาย ธนพงศ จริตกาย

11 44494 เด็กหญิง ธนัญญา ประจง

12 44495 เด็กชาย ธีรพล นิยมนา

13 44496 เด็กชาย นภัสสร วานิชยพงษ

14 44497 เด็กหญิง นลินทิพย บุตรไพรวัลย

15 44498 เด็กชาย นันทสิทธิ์ ลี้กุลเจริญ

16 44499 เด็กหญิง ปนัสยา เพ็ชรอินทร

17 44500 เด็กหญิง ปภาวรินท สิ่วกลาง

18 44501 เด็กหญิง ปวีณา ทาวแกว

19 44502 เด็กหญิง ปยภรณ โชติกรณ

20 44503 เด็กชาย ปยวัฒน ทองคํา

21 44504 เด็กหญิง พรนภา แสงจันทร

22 44505 เด็กหญิง พอเพียง ปราณี

23 44506 เด็กหญิง พัชราภา ฃื่นละออ

24 44507 เด็กหญิง แพรพลอย บุญเสริมทรัพย

25 44508 เด็กชาย มังกร ราชอุดม

26 44510 เด็กชาย รามิล กิตติปรียวัฒน

27 44511 เด็กชาย วชิรวิทย เทพคีรี

28 44512 เด็กหญิง วันวิสา ตันสุวรรณ

29 44513 เด็กชาย วิษณุ ภูเวียง

30 44514 เด็กชาย วิสุทธิ เนื่องหลา

31 44515 เด็กหญิง วีณาภร สาระคุณ

32 44516 เด็กชาย ศุภชาติ บุญสง

33 44517 เด็กชาย ศุรวุธ ศรีวงษรักษ

34 44518 เด็กชาย สิทธินันท สําเนียงเสนาะ

35 44519 เด็กชาย สุทธิโรจน บุญโพก

36 44520 เด็กชาย สุรเชษฐ ดวงโต

37 44521 เด็กชาย อรรถวุฒิ ธีลาภพรกุล

38 44523 เด็กชาย อาทิตย พวงมาลี

39 44524 เด็กชาย อาทิตย คงสินทร

40 44525 เด็กหญิง อารียา สุขพลอย

41 44526 เด็กหญิง ไอริสา จิตรเที่ยง

42 44623 เด็กชาย ปญญากรณ เกษี

43 44624 เด็กชาย ศรุต เล็กมณีโชต

44 44625 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ศรีบุญเรือง

กลุม A

กลุม B

                        โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี                   

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/15  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563
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